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 2 (75) العقيدة الطحاوية

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 أجمعين، هلل رب ِّ العالمين، وصلى هللا وسلَّم وبارك على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه الحمد

 اللهمَّ اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والُمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال الشارح 

ْختََِّلفِّ فِّي اْْلَْصلِّ قِّسْ " ْفتَِّراقِّ َواِلِّ : اُثمَّ إِّنَّ َأْنَواَع اِلِّ :وَ  َتَنوٍُّع، ْختََِّلفُ َمانِّ  اْختََِّلُف َتَضادٍ 
 َواْختََِّلُف التََّنوُّعِّ َعَلى ُوُجوٍه:

ا  َن اْلَقْوَلْينِّ َأوِّ اْلفِّْعَلْينِّ َحقًّ ٍد مِّ ْنُه َما َيُكوُن ُكلُّ َواحِّ ت ْلقَِّراَءاتِّ الَّتِّي اْخَتَلفَ ، َكَما فِّي اْشُروًعامَ مِّ
َحاَبُة  َي ّللاَُّ -فِّيَها الصَّ  كََِّلُكَما»، َوَقاَل: -َسلَّمَ  َعَلْيهِّ وَ لَّى ّللاَُّ َص -، َحتَّى َزَجَرُهُم النَّبِّيُّ - َعْنُهمْ َرضِّ

ن    ."«ُمْحسِّ
النوع األول  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد،

القراءات، يعني كما في القراءات  فاختال -حمه هللا تعالىر -الختالف التنوع، ذكر منه الشارح 
مع نوع  -ه وسلمصلى هللا علي-كلها ثابتة بيقين، مقطوع بثبوتها عن النبي و  ،السبع المتواترة

االختالف في الذي قد ال يكون له أثر في المعنى والحكم، لكنه اختالٌف في اللفظ، وكالهما 
ى الحرف الذي اتفق عليه الصحابة في صحيح، وكالهما مقبول في القراءة، وُيقرأ به، ما دام عل

صلى -قراءات السبع، وكلها صحيحة، وأقرَّ النبي قبل ذلك، ال .-رضي هللا عنه-زمن عثمان 
رضة األخيرة بين مَّ في الع. ث-ليه الصالة والسالمع-ن قرأ بها في وقته م -هللا عليه وسلم

ة استقر عليها األمر من فاتح التي -عليه وسلم صلى هللا-بين محمد و  -عليه السالم -جبريل
الكتاب إلى خاتمته، في آخر رمضان لقي فيه جبريل، استقر األمر على حرٍف واحد، على 
الخالف بين أهل العلم في المراد بالحرف واألحرف السبعة. على كل حال، ما بين الدفتين، 

كان على  د بتالوته، سواءٌ الموجود اآلن بجميع القراءات السبعية القطعية، كله حق، ُيقرأ به وُيتعبَّ 
تواترة. قراءة اإلمام الفالني أو غيره من األئمة المعروفين بالقراء السبعة، من القراءات السبع الم

 القراءة بقراءٍة خارجٍة عن مصحف عثمان، كالقراءاتفي الصالة والعلماء ُيقررون أنه ال تجوز 
المصحف  فيالصحابة على الموجود روى عن ابن مسعود وغيره، يعني بعد أن اتفق التي تُ 

 -ألمر قبل ذلك يجوز، وأقرَّ النبياإلمام، الذي كتبه عثمان وأرسل به إلى األمصار. وكان ا
ن»من قرأ بها،  -صلى هللا عليه وسلم  . «كَلكما ُمحسِّ

حسم الخالف، لكن بعده لو الشقاق والنزاع مضمون، ويُ  -صلى هللا عليه وسلم-ولكن في عهده 
خالف الذي ينشأ الِجَد لوُ  -صلى هللا عليه وسلم-حرف السبعة على ما كانت على عهده بقيت األ

 فيعنه تنافر القلوب، والنزاع الذي حصل بين األمم السابقة، اختلفوا على أنبيائهم، واختلفوا 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لما  -وأرضاه عنه تعالى رضي هللا-حسم هذا الخالف في عهد عثمان ناكتبهم، فالحمد هلل 
: عثمان اجتهد، جة إلى جمعهم على المصحف الموافق للعرضة األخيرة. ما ُيقالِجَدت حاوُ 

جمع الُمتفرِ ق في مصحٍف واحد. وهذه  إنما ًئا،شي -رضي هللا عنه-عثمان  ونسخ، ال، ما فعل
من الُشبه التي ُيثيرها بعض الُمغرضين، والحمد هلل ليس لهم فيها ُمسَتْمَسك. ومن أعظم من 

ها الروافض الذين يختلفون معنا حتى في القرآن، ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا ُيثيرها وُيشيع
ْلَنا الذ ِّ }من الزيادة والنقصان إجماًعا،  ناقص. والقرآن مصون  { ْكَر َوا ِّنَّا َلُه َلَحافُِّظونَ إِّنَّا َنْحُن َنزَّ

 آخر الزمان.[، تكفَّل هللا بحفظه، فصار محفوًظا إلى أن ُيرَفع في 9:]سورة الحجر
 السبع؟ هي طالب: ما

هذا ليس بوارد، غير  األحرف السبعة هي القراءات، لكنعلى الخالف، منهم من يقول: إن 
وجد في مصحف تفي عصره ال  -ه وسلمصلى هللا علي-صحيح. يعني في قراءات أقرها النبي 

ن اختلف اللفظ هو من القرا :عثمان، ومنهم من يقول واألحرف  ،ءات السبعإن ما يحتمله الرسم وا 
 السبع، يتقاربون فيما بينهم.

 طالب: ...
 هو الثالثة، على كل حال، السبع التي ال خالف فيها.
، َوا َقاَمةِّ ، َواْلِّ َفةِّ اْْلََذانِّ ْثُلُه اْختََِّلُف اْْلَْنَواعِّ فِّي صِّ ْستِّفْ "َومِّ ، َوَمحَ ِلِّ ، َوالتَّ َتاحِّ ْهوِّ ، ل ِّ ُسُجودِّ السَّ دِّ َشهُّ

مَّا َقْد ُشرِّ َوَصََلةِّ ا ، َوَنْحوِّ َذلَِّك، مِّ يدِّ ، َوَتْكبِّيَراتِّ اْلعِّ يْلَخْوفِّ هِّ َأْرجَ كَ ُعُه، َوا ِّْن َع َجمِّ َح اَن َبْعُض َأْنَواعِّ
 َأْو َأْفَضَل".

ي ورة، كلها تختلف فذ، وأذان سعد القرض، وأذان أبي محنعم، صفة األذان، أذان عبد هللا بن زيد
صحيحة، فمن أذَّن بهذا فقد أصاب، ومن أذَّن بهذا فقد أصاب. بعض الجمل، لكنها كلها ثابتة و 

ن كان البلد الواحد الم اشي واألئمة األربعة كٌل يختار صيغة من صيغ األذان التي أشير إليها، وا 
على مذهٍب واحد، التشويش عليهم برواياٍت أخرى، بحيث ال تحتمله عقول العامة، هذا مما ال 

ر أن ط غير  الب علم يعرفون هذه األمور، واجتمعوا في مكاٍن وأذنوا على أذانٍ ينبغي. لكن لو ُقدِ 
 ما يمنع من ذلك؛ لزوال المفسدة. همألوف في بلدهم، ما في

في صيغة األذان واإلقامة واالستفتاح، دعاء االستفتاح معروف، استفتاح ابن مسعود، واستفتاح 
التي صحَّت  -ه وسلمصلى هللا علي-عنه  ابن عباس، واستفتاح ُعَمر، أنواع االستفتاح المأثورة

ع؛ ألن بها األسانيد، لو استفتح ُمصٍل بهذا في هذه الصالة، والصالة الثانية استفتح بغيره، ال مان
  .-لى هللا عليه وسلمص-ع ال اختالف تضاد، وكلها ثابتة عن النبي االختالف اختالف تنو  

اإلطالق، ومن يقول إن الزيادة بعد بيقول  ومحل سجود السهو، قبل السالم أو بعده، عند من
 السالم والنقص قبل السالم، ومن يقول كله قبل السالم إال في صورتين، األمر في ذلك واسع.
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 4 (75) العقيدة الطحاوية

 طالب: اْلقامة يا شيخ، لها أحكام اْلذان؟
  نعم، لها أحكام األذان.

 طالب: ُيقال بعدها: ...؟
 ، مما يدل  على أن اإلقامة أذان.«ن صَلةنيبين كل أذا»: -صلى هللا عليه وسلم-في قوله 

 طالب: ...
 لحظة، دعني أكمل.

 ُبت لها جميع أحكاممعناه: أن اإلقامة أذان، فيث، «بين كل أذانين صَلة»القول بهذا:  لىع
هذا  إذا قال المؤذن: "هللا أكبر هللا أكبر"، هو يشرح األذان، ال يشرح اإلقامة. فياألذان، لكن 

ن كان بعض العلماء أو الحديث يشرح األ ذان، ولم يأِت مثله في اإلقامة. فالُمرجَّح عندي، وا 
ألذان كثيٌر منهم يرون أنه ُيردد وراء الُمقيم وُيقال بعده ما ُيقال، لكن كأن الحديث اختصاصه با

 ال باإلقامة.
ل فعَ لكن ال تُ  ،-لى هللا عليه وسلمص-وصالة الخوف صحَّت على ستة أوجه أو سبعة عن النبي 

سبة على حٍد سواٍء، يعني: ُيخيَّر اإلنسان بينها في جميع الحاالت، ال، إنما يفعل الصالة المنا
 ط للصالة وأبلغ في الحراسة. وعلى اإلمام أن يتحرى ما هو أحو للحالة، 

كبر أأو التكبير الذي هو: هللا أكبر هللا  ؟في الصالة ؟تكبيرات العيد، المقصود بها بصالة العيد
 أكبر، ثالث أو ثنتين؟ هللا

 طَلب: ...
نعم، لكن الصالة، السبع والخمس، هذه ما فيها إشكال، صحَّت. وفيها خالف، هل ثالث وثالث 

 والحديث ضعيف؟ ،في صالة العيد اأو ثالثً  اعند الحنفية، نقول: تنو ع، نفعل ثالثً 
 طالب: ...

تكبيرة االنتقال في الثانية وعدم ال، الكالم على احتساب تكبيرة اإلحرام وعدم احتسابها، و 
خمس وسبع، سبع وخمس، لكن ما يسري ذلك على ست.. احتسابها، هذا شيء. لكن األصل: 

د لثانية بعهذه قبل القراءة، وهذه في الركعة ا اوثالثً  االقول اآلخر المعمول به عند الحنفية أن ثالثً 
 ن الخبر ال يثُبت.القراءة، هل نقول هذا من اختالف التنو ع؟ ما نفعل؛ أل
ْختََِّلفِّ َما َأوْ  ْن اِلِّ َن اْْلُمَّةِّ فِّي َذلَِّك مِّ ُد لَِّكثِّيٍر مِّ ْنُهْم َعَلى َشْفعِّ اْلِّ َتاَل َطَوائِّ َجَب اْقتِّ "ُثمَّ َتجِّ َقاَمةِّ َف مِّ

ُد َكثِّ  مِّ. َوَكَذا َتجِّ نْ َوا ِّيَتارَِّها َوَنْحوِّ َذلَِّك! َوَهَذا َعْيُن اْلُمَحرَّ ََحدِّ هَ لْ ُهْم فِّي قَ يًرا مِّ َن اْلَهَوى ْلِّ هِّ بِّهِّ مِّ ذِّ
ْعَراضِّ َعنِّ  ، َواْلِّ ُ َعَليْ -نَّبِّيُّ َهى َعْنُه الا َدَخَل بِّهِّ فِّيَما نَ مَ  - اْْلَخرِّ َوالنَّْهيِّ َعْنُه اْْلَْنَواعِّ هِّ َصلَّى ّللاَّ

 ".-َوَسلَّمَ 
ُق  ،ويوغر الصدور ،هذا هو االختالف المذموم، الذي يصل إلى القلوب ، هذا اعً يَ الناس شِ وُيفرِ 

هو المذموم. أما من عمل بهذا ولم ُيثرِ ب على اآلخر، إذا ثبت عنده الخبر، واآلخر عمل بغيره 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

مع عدم التثريب، هذا موجود عند الصحابة، ما ُوِجد بينهم نزاع وشقاق. يعني وصل األمر عند 
د ورفع أصبعه هكذا، جاء واحٌد من ُمتعصبة ا لمذهب اآلخر وكسر بعض الُمتعصبة لما تشهَّ

 ح؟! نسأل هللا العافية، هذا المذموم.هو في الصالة! يعني مثل هذا يصلاألصبع و 
َن اْلَقْوَلْينِّ ُهَو فِّي اْلَمْعَنى اْلَقْوَل ا ْنُه َما َيُكوُن ُكلٌّ مِّ بَ لَ ْْلَخَر، "َومِّ ، َكمَ كِّنِّ اْلعِّ ا َقْد اَرَتانِّ ُمْخَتلَِّفَتانِّ

َن النَّ  ، وَ اسِّ فِّ َيْخَتلُِّف َكثِّير  مِّ لَّةِّ، صوغي َأْلَفاظِّ اْلُحُدودِّ ، َوَنْحوِّ َذلِّكَ رِّ َعنِّ الْ يَوالتَّْعبِّ  اْْلَدِّ  ".ُمَسمََّياتِّ
ويكون  يعني في الحقائق الُعرفيَّة، قد تختلف الحقيقة الُعرفيَّة لهذه الكلمة من طائفة إلى أخرى،

ختلفون واللفظ واحد، االصطالح الخاص يختلف من فن إلى فن، أو من جهة إلى جهة، في
 لكن الحقائق .بسبب اختالف الحقائق الُعرفيَّة ويحصل بهذا، ال سيما عند العامة، اضطراب كبير

ا حفوظة، وال تختلف، لكن قد يكون للفظ أكثر من حقيقة شرعية، كما قلنم -هلل الحمدو -الشرعية 
ِل، »، قال: من ال درهم له وال متاع، قالوا: «أتدرون من الُمْفلِّس؟»، ذلك مراًرا في لفظ: الُمْفِلس
وسفك  ،وضرب هذا ،أمثال الجبال، ويأتي قد شتم هذا»وفي روايٍة:  «الُمْفلِّس من يأتي بأعمالٍ 

فِلس إلى آخره. هذا مُ  ...«وهذا من حسناته  ،وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ،دم هذا
رأيكم في باب الحجر والتفليس؟ أال  ا، لكن م-لى هللا عليه وسلمص-حقيقة شرعية، أقره النبي 

 ينطبق عليه جواب الصحابة؟
 طالب: بلى.

 هذا ُمْفِلس وهذا ُمْفِلس، وكالهما حقيقة شرعية. يعني لو جاء سؤال في الفقه، في باب الحجر
بال وقد أمثال الجمن والتفليس، ثمَّ قال األستاذ: َعرِ ف الُمْفِلس؟ فقال الطالب: من يأتي بأعماٍل 

 -لى هللا عليه وسلمص-هذا وشتم هذا ...! ما يكون الجواب؟ خطأ، كما خطَّأ النبي  ضرب
 ، الصحابة حينما أجابوا بالمعنى اآلخر وهو حقيقٌة شرعية، مثل هذا أمره واسع. «ِل»قال: و 

ويجب على الُمفتي أن يتحقق منها. ُسِئل واحد من المشايخ عن حكم  ،لكن هناك ألفاظ ُعرفيَّة
راج يمكن أكثركم ال يدرون ما الزعابة؟ تعرف الزعابة؟ ما هي؟ نحن عندنا الزعابة: استخ الزعابة،

 قال له السائل، الذي هو المذيع: يا شيخ، لو .ئر، فأجاب الشيخ إنها ال بأس بهاالماء من الب
المسألة استخراج ماء من بئر، ما سأل السائل، لكن البد أن نستثبت، فإذا به كما قال الشيخ، 

ألنها اختلفت من ُعرف إلى ُعرف، فمثل هذه  ؛- العافيةنسأل هللا-لذبح من الشرك األكبر ا
 األمور البد أن يكون المفتي على علٍم بها. أقل األحوال أن يوجد عنده شيء من الحذر والحيطة
في مثل هذه األمور؛ ألن السائل لم يسأل عن شيٍء ُمباح، ظاهر للناس كلها، فهذا يوِجد عنده 

 قفة يستثبت فيها من الُمستفتي. و 
المسألة، الخالف في المجاز معروف، لكن قاله  خل   جاز في النصوص، لكنه ُمْفِلس،م هما في

ية؟ حقيقتين؟ وكالهما شرع له الُمفِلس كذا وكذا، أال نجزم بأنالشارع، ما تقول، وقال لهم: ال، 
 باعتبار أنها صدرت من الشرع.
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 جاز ...م هطالب: على قوله: ما في
 .امجازً  هنحن ما نقول إن في

 طالب: ...
 .-ليه وسلمعصلى هللا -هذا نطق به الشارع 

َنْحوِّ وَ ْعتَِّداءِّ َعَلى َقائِّلَِّها! ْخَرى َواِلِّ َذم ِّ اْْلُ ُل َعَلى َحْمدِّ إِّْحَدى اْلَمَقاَلَتْينِّ وَ اْلَجْهُل َأوِّ الظُّْلُم يْحم "ُثمَّ 
 َذلَِّك.

، إِّمَّاَوَأمَّا اْختََِّلُف التَّ  ، َفُهَو اْلَقْوَِلنِّ اْلُمَتَنافَِّيانِّ ، َوا ِّمَّ فِّي اْْلُ  َضاد ِّ ْنَد اْلجُ ُصولِّ ْمُهورِّ ا فِّي اْلُفُروعِّ عِّ
" . َواْلَخْطُب فِّي َهَذا َأَشدُّ د  يُب َواحِّ يَن َيُقوُلوَن: اْلُمصِّ   .الَّذِّ

صيب، لكن القول ألن اختالف التنو ع أمره سهل، سواٌء قلت بهذا أو قلت بذاك، كالهما مُ 
ن باختالف التضاد البد أن تعتمد القول الصائب، وال يجوز الجمع بينهما أو التخيير بينهما؛ أل

جر أق للصواب، وله أجٌر على اجتهاده، وُيحَرم من وفِ   الثاني خطأ، إال إذا اجتهد الُمجتهد وال
 اإلصابة.

ُد  ، َلكِّْن َنجِّ ْن َهُؤَِلءِّ قَ "ْلَِّنَّ اْلَقْوَلْينِّ َيَتَناَفَيانِّ ي َمَع ُمَنازِّ  اْلَقْوُل اْد َيُكونُ َكثِّيًرا مِّ ُل الَّذِّ هِّ فِّيهِّ ْلَباطِّ عِّ
ا َما، َفَيُردُّ اْلَحقَّ َمَع ا ي َحقًّ لِّ َحقٌّ َما، َأْو َمَعُه َدلِّيل  َيْقَتضِّ   ."ْلَباطِّ

ه ُجملًة  ٌد وتفصياًل، ر قد يكون القول المرجوح في هذه الصورة له حاٌل ُيمكن حمله عليها، فرد 
قتضي رد يللحق في هذه الحال؛ ألنه قد ُيقَبل القول في حال، وُيرد  في بقية األحوال، فرده ُمطلًقا 

 الحق ولو في صورة من صوره.
ًَل  ُل ُمْبطِّ ، َكَما َكاَن اْْلَوَّ ًَل فِّي اْلَبْعضِّ ، َوَهذَ  فِّي اْْلَ "َحتَّى َيْبَقى َهَذا ُمْبطِّ ْهلِّ ا َيْجرِّي َكثِّيًرا ْلَِّ ْصلِّ

نَّةِّ.  السُّ
. َوَمْن َجَعَل ّللاَُّ  ْم َظاهِّر  ْن َهَذا َما ُيَبي ِّ َداَيًة َوُنو  َلُه هِّ َوَأمَّا َأْهُل اْلبِّْدَعةِّ، َفاْْلَْمُر فِّيهِّ ُن َلُه ًرا َرَأى مِّ

َن النَّْهيِّ َعْن َهَذا َوأَ  نَّةِّ مِّ هِّ َمْنَفَعَة َما َجاَء فِّي اْلكَِّتابِّ َوالسُّ يَحُة َكانَ  ، َوا ِّنْ ْشَباهِّ حِّ تِّ اْلُقُلوُب الصَّ
 ُتْنكُِّر َهَذا، َلكِّْن ُنور  َعَلى ُنوٍر.

" ي ُهَو اْختََِّلُف التََّنوُّعِّ ُل، الَّذِّ ْختََِّلُف اْْلَوَّ   .َواِلِّ
 ُتنِكر الباطل، هذا في األصل، لكن إذا ُوِجَد مع ذلك الدليل الصحيح الصريح ةالقلوب الصحيح

 ل الخصم، ال شك أنه نوٌر على نور.الذي ُيمكن أن ُيرد  به قو 
، الذَّمُّ فِّ  ي ُهَو اْختََِّلُف التََّنوُّعِّ ُل، الَّذِّ ْختََِّلُف اْْلَوَّ َقْد َبَغى َعَلى اْْلَخرِّ فِّيهِّ. وَ  ع  َعَلى َمنْ يهِّ َواقِّ "َواِلِّ

ْثلِّ  َن الطَّائَِّفَتْينِّ فِّي مِّ َدٍة مِّ "َذا َلْم َيحْ إِّ َذلَِّك،  َدلَّ اْلُقْرآُن َعَلى َحْمدِّ ُكل ِّ َواحِّ   .ُصْل َبْغي 
يعني: لو َسِمَع شخٌص آخر يصلي بجواره ويستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك ... إلى آخره. قال: 

اللهمَّ باعد بيني وبين »ال، وثرَّب عليه، وشدد عليه، قال حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
يقبل، وهجره من أجل ذلك، هذا  ، وهذا ُمختلٌف في رفعه، وصارت قضية بينهم، ولم...«الخطايا 
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المذموم؛ ألنه اختالف تنو ع، هذا ُيقال في وقت، وهذا ُيقال في وقت، وُيقال في صالة الليل ما ال 
 ُيقال في صالة النهار، وهكذا.

ْن لِّيَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها"َكَما فِّي َقْولِّهِّ َتَعاَلى:  ]سورة  َفبِّإِّْذنِّ ّللاَِّّ{ َهاَعَلى ُأُصولِّ  َقائَِّمةً  }َما َقَطْعُتْم مِّ
، َفَقَطَع َقْوم ،5الحشر:  ُروَن". َوَتَرَك آخَ  [. َوَقْد َكاُنوا اْخَتَلُفوا فِّي َقْطعِّ اْْلَْشَجارِّ

 كله بإذن هللا، القطع والترك كله بإذن هللا.
 يهِّ َغَنُم اْلَقْومِّ َوُكنَّافِّ ْذ َنَفَشْت  إِّ ْلَحْرثِّ ا}َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن إِّْذ َيْحُكَمانِّ فِّي "َوَكَما فِّي َقْولِّهِّ َتَعاَلى: 

ْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكَلًّ آَتْيَنا ُحكْ  يَن )*( َفَفهَّ دِّ ْم َشاهِّ هِّ لْ لُِّحْكمِّ : ]سورة اْْلَ  ًما{ًما َوعِّ [ 79-78ْنبَِّياءِّ
ْلمِّ. َما بِّاْلُحْكمِّ َواْلعِّ  َفَخصَّ ُسَلْيَماَن بِّاْلَفْهمِّ َوَأْثَنى َعَلْيهِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -فِّي إِّْقَرارِّ النَّبِّي ِّ  َوَكَما  لَّى اْلَعْصَر فِّي َوْقتَِّها،َظَة لَِّمْن َص ي ُقَريْ َيْوَم َبنِّ  -َصلَّى ّللاَّ
َرَها إَِّلى َأْن َوَصَل إَِّلى َبنِّي ُقَرْيَظَة".  َولَِّمْن َأخَّ

ريظة، الصحابة بادروا أالَّ ُتصلى العصر إال في بني قُ ب -لى هللا عليه وسلمص-عندما أمر النبي 
إلى االمتثال، وانطلقوا إلى بني قريظة. فمنهم من صلى العصر في وقتها قبل غروب الشمس، 

تزم الحرفية، حرفية وأنه شرط لصحة الصالة، لكن قبل بني قريظة. ومنهم من ال ،فالحظ الوقت
لى هللا عليه ص-إال في بني قريظة بعد خروج وقتها. أيهم الُمصيب؟ النبي  النص ولم يصل ِ 

 ثرَّب ال على هؤالء وال على هؤالء. ما -وسلم
، وَ إِّذَ »: -لى هللا عليه وسلمص-"َوَكَما فِّي َقْولِّهِّ  ا َِّذا اْجَتَهَد ا اْجَتَهَد اْلَحاكُِّم َفَأَصاَب َفَلُه َأْجَرانِّ
ْختََِّلُف الثَّانِّي، ُهَو َما ُحمِّ ونظائر ذلك  .«َفَأْخَطَأ َفَلُه َأْجر   ، َوُذمَّتِّ ْحَدى الطَّائِّ فِّيهِّ إِّ  دَ َواِلِّ َفَتْينِّ

  .اْْلُْخَرى"
هنا المحمودة هي التي عملت بالصواب، والمذمومة التي عملت بالقول اآلخر، الذي هو الخطأ. 
ألنه اختالف تنو ع، واحد صواب وواحد خطأ، ما ُيمكن العمل بالقولين، لكن مع ذلك من عملت 

على  امأجورً  اابة. والتي عملت بالخطأ إن كانت قلدت إمامً بالصواب هي المحمودة، وهي الُمث
ل ن تبرأ الذمة بتقليده. وأما إذا تعمدوا العمماجتهاده ولو لم ُيِصب، برئت ذمتهم، إذا كان م

بالخطأ مع علمهم به، أو الُمجتهد الذي يستطيع أن يصل إلى القول الصواب ولم يجتهد، بل 
  شك أن الذم متوجٌه إليهم.عمل به من غير نظر وال اجتهاد، ال

يَن مِّ "َكَما فِّي َقْولِّهِّ َتَعاَلى:  ُ َما اْقَتَتَل الَّذِّ هِّ }َوَلْو َشاَء ّللاَّ ْن َبعْ ْن َبْعدِّ ُت َوَلكِّنِّ دِّ َما َجاَءْتُهُم اْلَبي َِّناْم مِّ
ْنُهْم َمْن َكَفَر{ ْنُهْم َمْن آَمَن َومِّ }َهَذانِّ َخْصَمانِّ ْولِّهِّ َتَعاَلى: [. َوقَ 253]سورة اْلَبَقَرةِّ:  اْخَتَلُفوا َفمِّ

ْن نَ  َعْت َلُهْم ثَِّياب  مِّ يَن َكَفُروا ُقط ِّ ْم َفالَّذِّ : ]سو  اٍر{اْخَتَصُموا فِّي َرب ِّهِّ .19رة اْلَحج ِّ  [ اْْلَياتِّ
ي يَ َوَأكْ  ْختََِّلفِّ الَّذِّ لِّ  -وُل إَِّلى اْْلَْهَواءِّ َبْيَن اْْلُمَّةِّ ؤ َثُر اِلِّ َن اْلقِّْسمِّ اْْلَوَّ َماءِّ مِّ ، َوَكَذلَِّك إَِّلى َسْفكِّ الد ِّ

َن  ؛َواْستَِّباَحةِّ اْْلَْمَوالِّ َواْلَعَداَوةِّ َواْلَبْغَضاءِّ  ْلَِّنَّ إِّْحَدى الطَّائَِّفَتْينِّ َِل َتْعَترُِّف لِّْْلُْخَرى بَِّما َمَعَها مِّ
َن اْلَحق ِّ  َها مِّ يُد َعَلى َما َمَع َنْفسِّ ُفَها، َبْل َتزِّ ، َوَِل ُتْنصِّ ، َواْْلُْخَرى َكَذلَِّك. اْلَحق ِّ لِّ َن اْلَباطِّ َياَداٍت مِّ زِّ
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ُ َمْصَدَرُه اْلَبْغَي فِّي َقْولِّهِّ:  ْن َبْعدِّ َما َجاَءْتُهُم َولَِّذلَِّك َجَعَل ّللاَّ يَن ُأوُتوُه مِّ }َوَما اْخَتَلَف فِّيهِّ إِِّلَّ الَّذِّ
ٍع ْلَِّنَّ  ؛[213]سورة اْلَبَقَرةِّ:  اْلَبي َِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم{ ، َوُذكَِّر َهَذا فِّي َغْيرِّ َمْوضِّ اْلَبْغَي ُمَجاَوَزُة اْلَحد ِّ

." هِّ اْْلُمَّةِّ ْبَرًة لَِّهذِّ َن اْلُقْرآنِّ لَِّيُكوَن عِّ  مِّ
ب لمتبوعهم، إلى أن يحصل  وهذا موجود بين ُمتعصبة المذاهب، الذين يحملهم الجهل مع التعص 

في التاريخ أنه حصل شجار، بل حصل ما هو ص منهم البغي والعدوان. وكثيًرا ما نقرأ من القَص 
أعظم من ذلك بين أتباع فالن وأتباع فالن من األئمة، وهذا يذكره المؤرخون، ووجوده ال يعني 

 في المذاهب، ال، لكن العقول تختلف، والجهل يتفاوت، وحب اغالبً  اأنه ظاهرة بحيث يكون كثيرً 
نه إ ا يبلغ به إلى أن ُيقدمه على النص، بحيثب  اإلنسان لمتبوعه أيًضا يتفاوت، فمنهم من يحبه ح

 لو قيل له: الدليل كذا، قال له مع محبته لمتبوعه وعدم انقياده للنص؛ بسبب هذا الغلو، قال:
لست بأعرف من فالن، لو كان النص ثابًتا عنده لقال به. مع أن النص ُيبيَّن له أنه صحيح، 

لو. المشكلة أن هذا موجود عند بعض أنصاف ُمخرَّج في الصحيح، ثمَّ بعد ذلك يقول: و 
منك، وهكذا.  أدرى الُمتعلمين، تأتي له بالدليل، يقول: ولو. اإلمام أحمد أعرف منك، مالك 

دي ن الدليل الصحيح الصريح، أقل األحوال أن ال ُتسارع في اإلنكار والذم وتعتالمسألة إذا ُبي  
نه قد يكون النص مع صحته وصراحته، قد ت؛ ألوتبغي، انتظر واسأل من هو أعلم منك وتثبَّ 

ا يكون منسوًخا، وقد يكون ُمخصًصا، وقد يكون ُمقيًدا، إلى غير ذلك من األجوبة التي يجاوب به
 عن أهل العلم.

 طالب: ...
 فيه نوع من ذلك.

 طالب: ...
لى أن يحملك عأن المقصود إنه فيه منه شيء؛ ألن اختالف التنو ع مع جواز األمرين، هذا البد 

زمة، تقول بما قال به. إذا ما َقِبلت، حصل النزاع والشقاق، واتسعت الهوة، والتزم بلوازم غير ال
يستوشون هذا  كون بالخالف، واألتباع هم الذينيقة نشوء البدع. نشوء البدع إنما وهذه طري

ُمبتدع نواع، أو العلى أ خلهالقول،... الخالف، ثمَّ يأتي متابع لهذا اإلمام أو لهذا القائل بهذا ا
لوازم؛ م بهذه اليورد عليه الدليل ويرد  الدليل بتأويٍل غير سائغ، ثمَّ بعد ذلك ُيلَزم بلوازم، ثمَّ يلتز 

 تعصًبا لرأيه أو لمتبوعه، ثمَّ يحصل ما يحصل، هذا كثير.
، َعْن َأبِّي ا يَحْينِّ حِّ َجاُه فِّي الصَّ ْن َهَذا اْلَبابِّ َما َخرَّ يب  مِّ ، َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة ، َعنِّ اْْلَعْ َنادِّ لز ِّ "َوَقرِّ َرجِّ

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل ّللاَِّّ  َي ّللاَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َرضِّ نََّما َهَلكَ تَ ا َذُرونِّي مَ » ، َقاَل:-َصلَّى ّللاَّ  َرْكُتُكْم، َفإِّ
ْم َعَلى َأْنبِّ  ْم َواْختََِّلفِّهِّ ْم، فَ َيائِّ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بَِّكْثَرةِّ ُسَؤالِّهِّ َذا َنَهْيتُ هِّ ُبو إِّ ُه، َوا َِّذا ُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتنِّ

ْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ   َسَبَب َمُروا بِّهِّ، ُمَعل ًَِّل بَِّأنَّ مَّا َلْم ُيؤْ ْمَساكِّ عَ َفَأَمَرُهْم بِّاْلِّ . «َأَمْرُتُكْم بَِّأْمٍر َفْأُتوا مِّ
لِّيَن إِّنََّما َكاَن َكْثَرَة ا ْختََِّلَف عَ َهََلكِّ اْْلَوَّ َؤالِّ ُثمَّ اِلِّ َيةِّ.ُسلِّ بِّاْلمَ َلى الرُّ لسُّ  ْعصِّ



 

 

 

 

 

9  
9 

 9 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ْختََِّلف وَن بِّهِّ فِّي اْلكَِّتابِّ مِّ  ُثمَّ اِلِّ يَن ُيقِّرُّ :َعَلى َنْوَعيْ َن الَّذِّ  نِّ
يلِّهِّ.  َأَحُدُهَما: اْختََِّلف  فِّي َتْنزِّ

يلِّهِّ. َوكََِّلُهَما فِّيهِّ إِّيَمان    ٍض.وَن َبعْ بَِّبْعٍض دُ َوالثَّانِّي: اْختََِّلف  فِّي َتْأوِّ
يلِّهِّ  ْم فِّي َتَكلُّمِّ ّللاَِّّ بِّاْلُقْرآنِّ َوَتْنزِّ ُل َكاْختََِّلفِّهِّ َرتِّهِّ ََلُم َحَصَل بُِّقدْ َهَذا اْلكَ  َفة  َقاَلْت:، َفَطائِّ َفاْْلَوَّ

يَئتِّهِّ  هِّ َمخْ  ،َوَمشِّ ، َوَطائَِّفة  َلَكنِّ فَ اَلْت: بَ قَ ُلوًقا فِّي َغْيرِّهِّ َلْم َيُقْم بِّهِّ َس ة  َلُه َقائِّم  بَِّذاتِّهِّ َليْ ْل ُهَو صِّ
يَئتِّهِّ َوُقْدَرتِّهِّ. َوُكلٌّ مِّنَ  َها َبْيَن حَ َفَتْينِّ َجمَ  الطَّائِّ بَِّمْخُلوٍق، َلكِّنَُّه َِل َيَتَكلَُّم بَِّمشِّ قٍ  َعْت فِّي َكََلمِّ

ٍل، َفآمَ  ، َوَكذََّبْت بَِّما َتُقوُلُه اْْلُْخَرى َوَباطِّ َن الْ  َنْت بَِّبْعضِّ اْلَحق ِّ "مِّ   .َحق ِّ
 الطائفة األولى قالت: هذا الكالم حصل بقدرته ومشيئته، هذا حق. لكنه مخلوٌق في غيره لم يقم

 به، هذا باطل بال شك. 
درته،  يتكلم بمشيئته وقال الطائفة الثانية قالت: بل هو صفٌة له، قائٌم بذاته، ليس بمخلوق، لكنه

خالف بين المعتزلة واألشاعرة، من هذا النوع. فهؤالء عندهم نوع حق وعندهم باطل، اليعني 
ن كان  وهؤالء عندهم نوع حق وعندهم باطل، ولكن أيهما أقرب؟ األشاعرة أقرب من المعتزلة، وا 

 في النهاية يتقارب القوالن.
َشاَرُة إِّ  َمتِّ اْلِّ  َلى َذلَِّك."َوَقْد َتَقدَّ

يَماَن بَِّبعْ  ي َيَتَضمَُّن اْلِّ يلِّهِّ، الَّذِّ ْختََِّلُف فِّي َتْأوِّ هِّ ُدونَ َوَأمَّا اِلِّ يثِّ  َبْعٍض، َفكَ ضِّ ، َكَما فِّي َحدِّ ثِّير 
هِّ، َقاَل:  و ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َجد ِّ ُ َعَليْ  َصلَّى- َخَرَج َرُسوُل ّللاَِّّ َعْمرِّ َلى عَ  -هِّ َوَسلَّمَ ّللاَّ

ُموَن فِّي اْلَقَدرَأْصَحابِّهِّ َذاَت َيْوٍم وَ  ي آَيٍة، َفَكَأنََّما ُفقَِّئ فِّ بِّ َذا َيْنزُِّع َيٍة َوهَ ، َهَذا َيْنزُِّع بِّآُهْم َيْخَتصِّ
، َفَقاَل: مَّانِّ هِّ َحبُّ الرُّ ْرُتْم؟ َأْم بَِّهَذا ُوكَأبَِّهذَ » َوْجهِّ ؟ َضُه بَِّبْعضٍ اَب ّللاَِّّ َبعْ ْضرُِّبوا كِّتَ تَ ْم َأْن ْلتُ ا ُأمِّ

يُتْم َعْنُه َفاْنَتُهو  ْرُتْم بِّهِّ َفاتَّبُِّعوُه، َوَما ُنهِّ َواَيٍة:  َوفِّي. «ااْنُظُروا َما ُأمِّ َمُم ا َقْوُم بَِّهَذا َضلَّتِّ اْْلُ يَ »رِّ
مِّ اْلكَِّتاَب َبعْ  ْم َوَضْربِّهِّ ْم َعَلى َأْنبَِّيائِّهِّ ْل لِّتَ  اْعٍض، َوا ِّنَّ َضُه بِّبَ َقْبَلُكْم، بِّاْختََِّلفِّهِّ ْضرُِّبوا ْلُقْرآَن َلْم َيْنزِّ

ُق َبْعُضُه َبْعًضا، َما  ْنُه َفاعْ  َرْفُتمْ عَ َبْعَضُه بَِّبْعٍض، َوَلكِّْن َنَزَل اْلُقْرآُن ُيَصد ِّ َمُلوا بِّهِّ، َوَما َتَشاَبَه مِّ
ُنوا بِّهِّ   ". «َفآمِّ

بتدع في ما يتمسك به المُ  االنصوص يأتي منها ما يتمسك به ُمبتدع في طرف، ويأتي منه
الطرف اآلخر، فمن استمسك بالطرف األول وضرب به دليل الطرف الثاني، والعكس، هؤالء 

نَّ  ذه ة والجماعة للتوفيق بين هضربوا بعض الكتاب ببعض. ولكن الذي وفَّق، وهي طريقة أهل الس 
، وذكره مراًرا قوا للقول الصائب. كما ُذِكرفِ صوص، وعملوا بهذا وعملوا بهذا، ووفقوا بينها، فو  الن

نَّة أنهم وسط بين الطوائف، فمثاًل: هم وسٌط بين  شيخ اإلسالم في )الواسطية( عن أهل الس 
ون، الخوارج والُمرجئة. الخوارج تمسكوا بأدلة من القرآن، وتركوا أدلًة أخرى تمسك بها قوٌم آخر 

نَّة وف ِ  ين بفهم وسٌط  وخرجوا بالقول الصائبقوا بين أدلة الفريقين، قوا ووفَّ وتركوا أدلتهم. وأهل الس 
 الطوائف كلها، كما أن المسلمين وسٌط بين الملل كلها.
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 طالب: ...
 لكن الفهوم تختلف، من حيث المعنى، يضرب  معنى اآلية بمعنًى آخر.

 طالب: مذموم هذا؟
ن وعرفة كلها موقف، وارفعوا ع»، يعني مثل حديث: نعم، مذموم. إال إذا كان اللفظ ُمحتماًل 

، هذا يستدل  به من يقول إن ُعرنة ليست من الموقف، وهم الجمهور. وقال آخرون: «بطن ُعرنة
 إنها من الموقف، ويصح  الوقوف فيها، مع التحريم. ولوال أنه يصح ما جاء االستثناء، ما جاء

 ها مناالستثناء، يعني ما استثنى مزدلفة وال استثنى منى وال استثنى ...، إنما استثناها؛ ألن
الموقف لكن مع اإلثم. هذا فهم وهذا فهم، وهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، لكن ال شك أن أحدهما 

 والثاني خطأ، والثاني من يرتكبه باجتهاد معذور باجتهاد. ،صواب
َواَيٍة:  َراءَ ُفوا، َوا ِّ َفإِّنَّ اْْلَُمَم َقْبَلُكْم َلْم ُيْلَعُنوا َحتَّى اْخَتلَ »"َوفِّي رِّ يث  َوُهوَ . «اْلُقْرآنِّ ُكْفر    فِّينَّ اْلمِّ  َحدِّ

. َننِّ دِّ َوالسُّ ، ُمَخرَّج  فِّي اْلَمَسانِّ  َمْشُهور 
يثِّ َعْبدِّ ّللاَِّّ  ْن َحدِّ هِّ، مِّ يحِّ يثِّ ُمْسلِّم  فِّي َصحِّ ، َأنَّ َعْبَد ّللاَِّّ َرَباٍح اْْلَ   ْبنِّ َوَقْد َرَوى َأْصَل اْلَحدِّ  ْنَصارِّي ِّ

ْرُت إَِّلى ُ َعَلْيهِّ وَ -َرُسولِّ ّللاَِّّ  ْبَن َعْمٍرو َقاَل: َهجَّ َع َأْصَواَت َرُجَلْينِّ ْوًما، َفَسمِّ يَ  -َسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ
ُ َعَليْ -اْخَتَلَفا فِّي آَيٍة، َفَخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل ّللاَِّّ  هِّ اْلَغَضُب، َفَقالَ فِّ ُيْعَرُف  -مَ هِّ َوَسلَّ َصلَّى ّللاَّ  :ي َوْجهِّ

ْم فِّي اْلكَِّتابِّ إِّنََّما َهَلَك َمْن َكاَن قَ »  ".«ْبَلُكْم بِّاْختََِّلفِّهِّ
ومن يخرجون يفتون في القنوات وُيفسرون القرآن، من هذا نوع  ،ونسمع كثيًرا بين الصحفيين

لى إلى علم وال إ ون يأو ال ُمستند له، ويأتي من قوم ال كثير، يأتون بالجديد الذي ال أصل له، و 
 رأي، ومع ذلك األمور ُمتاحة لكل أحد.

ُنوَن بَِّبْعضِّ "وَ  يلِّهِّ، ُمْؤمِّ يُع َأْهلِّ اْلبَِّدعِّ ُمْخَتلُِّفوَن فِّي َتْأوِّ وَن بَِّما ُيَوافُِّق َرْأَيهُ َبْعٍض، ُيقِّ  هِّ ُدونَ َجمِّ ْم رُّ
يًَل ُيَحر ِّ  ُلوُه َتْأوِّ ، َوَما ُيَخالُِّفُه: إِّمَّا َأْن َيَتَأوَّ َن اْْلَياتِّ هِّ، َوا ِّمَّ يهِّ اْلَكلِّمَ ُفوَن فِّ مِّ عِّ ْن َيُقوُلوا: ا أَ  َعْن َمَواضِّ
يهِّ  مِّ َزَلُه ّللاَُّ َهَذا ُمَتَشابِّه  َِل َيْعَلُم َأَحد  َمْعَناُه، َفَيْجَحُدوَن َما َأنْ   ؛ بَِّذلِّكَ فِّي َمْعَنى اْلُكْفرِّ  َوُهوَ  ،ْن َمَعانِّ

ْنسِّ إِّيَمانِّ َأْهلِّ  ْن جِّ يَماَن بِّاللَّْفظِّ بََِّل َمْعًنى ُهَو مِّ ، َكمَ اْلكَِّتا ْلَِّنَّ اْلِّ ينَ  َتَعاَلى: ا َقالَ بِّ  }َمَثُل الَّذِّ
ُل أَ  َمارِّ َيْحمِّ ُلوَها َكَمَثلِّ اْلحِّ ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحمِّ  [". 5َعةِّ: ]سورة اْلُجمُ  ْسَفاًرا{ُحم ِّ

وليس من هذا النوع الُمتشابه الذي ُأمرنا بالكف عن الخوض في تأويله ومعانيه، نقول: آمنا. 
ن نصوص الصفات من الُمتشابه، وعلى هذا فإما أتشابه ما ليس منه، فجعلوا المُ لكنهم أدخلوا في 

 ضة، ويقولون: إن هذه ألفاظ أو كلمات وحروف ال معاني لها، نثبتها كماضوا ويصيروا مفو  يفو ِ 
جاءت، لكن ليس لها معنى. بخالف طريقة السلف الذين ُيثبتون ما أثبته هللا لنفسه من غير 

 ،والكيف مجهول ،لى آخره، لكنهم يعتقدون أن لها معاني، االستواء معلومتأويل وال تشبيه، إ
 والسؤال عنه بدعة.
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يُّوَن َِل َيْعَلُموَن اْلكَِّتاَب إِِّلَّ أَ "َوَقاَل َتَعاَلى:  ْنُهْم ُأم ِّ {}َومِّ ْن [ َأْي: إِِّلَّ تََِّلوَ 78َرةِّ: ]سورة اْلَبقَ  َمانِّيَّ ًة مِّ
مَ َغْيرِّ َفْهمِّ َمْعَناُه. َوَليْ  َم َما َفهِّ ي َفهِّ َن الْ َس َهَذا َكاْلُمْؤمِّنِّ الَّذِّ ، َواْشَتَبَه َعَلْيهِّ ُقْرآنِّ َفعَ  مِّ َل بِّهِّ  مِّ

ْلَمُه إَِّلى ّللاَِّّ، َكَما َأَمَرُه النَّبِّيُّ  ْنُه َفَما َعَرْفتُ »بَِّقْولِّهِّ:  -ْيهِّ َوَسلَّمَ  َعلَ َصلَّى ّللاَُّ -َبْعُضُه َفَوَكَل عِّ ْم مِّ
هِّ َفاْعَمُلوا بِّ  وُه إَِّلى َعالِّمِّ ْنُه َفُردُّ ْلُتْم مِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -َمَر بِّهِّ أَ َل َما ، َفاْمَتثَ «هِّ، َوَما َجهِّ  .-لَّى ّللاَّ

يُن اْلِّ  ، َوُهَو دِّ د  َماءِّ َواحِّ يُن ّللاَِّّ فِّي اْْلَْرضِّ َوالسَّ يَن  َتَعاَلى: ، َقاَل ّللاَُّ ْسََلمِّ َقْوُلُه: )َودِّ َد نْ عِّ }إِّنَّ الد ِّ
ْسََلُم{ ْمَراَن:  ّللاَِّّ اْلِّ يُت لَ [. َوَقاَل َتَعاَلى: 19]سورة آلِّ عِّ يًنا{}َوَرضِّ ْسََلَم دِّ ْلَمائَِّدةِّ: ا]سورة  ُكُم اْلِّ

3.] 
، يلِّ ، َوَبْيَن التَّْشبِّيهِّ َوالتَّْعطِّ يرِّ ، َوَبْيَن اْْلَ َجْبرِّ َواَوَبْيَن الْ  َوُهَو َبْيَن اْلُغُلو ِّ َوالتَّْقصِّ (.ْمنِّ وَ ْلَقَدرِّ َياسِّ  اْلِّ

يحِّ َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة  حِّ ُ َعْنهُ -َثَبَت فِّي الصَّ َي ّللاَّ ُ عَ َص -بِّي ِّ ، َعنِّ النَّ -َرضِّ َأنَُّه  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ لَّى ّللاَّ
د  »َقاَل:  يُنَنا َواحِّ َر اْْلَْنبَِّياءِّ دِّ  ". «إِّنَّا َمَعاشِّ

 مختلفة، واألب واحد. ، يعني: أمهات«اْلنبياء أوِلد عَلت»في روايٍة: 
يًنا َفَلْن ُيْقبَ "َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  ْسََلمِّ دِّ ْنهُ }َوَمْن َيْبَتغِّ َغْيَر اْلِّ َعامٌّ فِّي  -[ 85ْمَراَن: ]سورة آلِّ عِّ  {َل مِّ

َرائَِّع َتَتَنوَُّع، َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ْنُكْم  َجَعلْ }لُِّكل ٍ ُكل ِّ َزَماٍن، َوَلكِّنَّ الشَّ ْنَهاًجا{ْرعَ شِّ َنا مِّ ]سورة  ًة َومِّ
 [".48اْلَمائَِّدةِّ: 

نَّة، و ش ِ وُسنَّة" في تفسير اآلية. فال بن عباس، كما في البخاري: "سبيالً قال ا المنهاج: رعة: الس 
ش.  السبيل، من باب اللف والنشر غير الُمرتب، الذي ُيسميه بعضهم المشوَّ

ُ سُ  ْسََلمِّ ُهَو َما َشَرَعُه ّللاَّ يُن اْلِّ َبا"َفدِّ هِّ َعلَ ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى لِّعِّ َنةِّ دِّ ينِّ ُسلِّهِّ، َوُأُصوُل َهَذا الد ِّ رُ ى َأْلسِّ
، ُيمْ  ر  َغاَيَة الظُُّهورِّ ، َوُهَو َظاهِّ ُسلِّ يٍر وَ مِّ  ُمَمي ٍِّز كُِّن ُكلُّ َوُفُروُعُه َمْوُروَثة  َعنِّ الرُّ َكبِّيٍر، ْن َصغِّ

يٍح َوَأْعَجم ْنُه بَِّأْسَرَع مِّ نَُّه َيَقُع اَيْدُخَل فِّيهِّ بَِّأْقَصرِّ َزَماٍن، َوا ِّ  َأنْ  -، َوَذكِّيٍ  َوَبلِّيٍد َوَفصِّ ْن ْلُخُروُج مِّ
ٍب  يٍب، َأْو ُمَعاَرَضٍة، َأْو َكذِّ ْن إِّْنَكارِّ َكلَِّمٍة، َأْو َتْكذِّ َعاَلى، ْرتَِّياٍب فِّي َقْولِّ ّللاَِّّ تَ ، َأوِّ اَعَلى ّللاَِّّ  َذلَِّك، مِّ

، أَ َأْو َردٍ  لَِّما َأْنَزَل، َأوْ  كَّ ُ َعْنُه الشَّ مَّ  ْو َغْيرِّ  َشكٍ  فِّيَما َنَفى ّللاَّ  ا فِّي َمْعَناُه".َذلَِّك مِّ
: ال شك فيه. وبعض من يكتب من }َِل َرْيَب فِّيهِّ{[، 2:البقرة]سورة  َذلَِّك اْلكَِّتاُب َِل َرْيَب فِّيهِّ{}

رآن، وال يرى أي الُمبتدعة، أو من العقالنيين وهم ُمبتدعة، ُيشكك في بعض النصوص من الق
ندِّ َغْيرِّ ّللا ِّ َلَوَجدُ مانع وال تردد عنده في أن ينتقد الكتاب،  ْن عِّ  {وْا فِّيهِّ اْختََِّلفًا َكثِّيراً }َوَلْو َكاَن مِّ

[، حتى إن بعضهم أثبت االختالف. فتبًعا لذلك ظهرت النتيجة أنه من عند 82:النساء]سورة 
، وهذا االختالف ما خفي على أهل العلم، لكنهم غير هللا؛ ألنه أثبت االختالف على حد رأيه

أن  رأى بسرعةأزالوا هذا االختالف بأنواع الجموع المعروفة عند أهل العلم. لكن هذا خالي الذهن، 
هذا ُيخالف هذا، فظهرت عنده النتيجة أنه من عند غير هللا. وهذا كله من فتح باب النظر 

، يأتي وقد -صلى هللا عليه وسلم-ال عن طريق محمد الُمطلق الُمرسل فيما ُسدَّ فيه النظر، إ
ما دام هذا  هللا، ثمَّ يقول: لنا عقول ننظر!تلقى ثقافته من الغرب والشرق، ثمَّ ينظر في كتاب 
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ندِّ َغْيرِّ ّللا ِّ َلَوَجدُ  :، وهللا يقولااالختالف موجودً  ْن عِّ ]سورة  {وْا فِّيهِّ اْختََِّلفًا َكثِّيراً }َوَلْو َكاَن مِّ
[، إًذا االختالف موجود، النتيجة أنه من عند غير هللا! وهللا الُمستعان. وأمثال هؤالء 82:اءالنس

 ، ونسمع ونقرأ، نسأل هللا العافية، نسأل هللا الثبات. ون موجود
من  وفي هذه األيام َكُثَرت الزالت ووصلت إلى أمور ُتخرج من دين هللا، بأنواع اإللحاد، وَكُثر

م. ما هي بالكثرة الظاهرة، لكنهم موجودون ويكتبون فيما بيننا، ووسائل يخرج من دين اإلسال
ي زمن الردة، لما ف -رضي هللا عنه-االتصال هذه لهم فيها صولة وجولة. ومع ذلك أبو بكر 

ا  ُقُلوَبنَ َربََّنا َِل ُتزِّغْ }: -جلَّ وعال- هي صالة المغرب بقولارتد بعض الناس عن دين هللا، قنت ف
 لثبات.[، هذا زيغ، نسأل هللا العافية ونسأل هللا ا8:آل عمران]سورة  ْذ َهَدْيَتَنا{َبْعَد إِّ 

ْسََلمِّ، َوُسهُ  ينِّ اْلِّ نَُّة َعَلى ُظُهورِّ دِّ هِّ، َوأَ وَلةِّ َتعَ "َفَقْد َدلَّ اْلكَِّتاُب َوالسُّ  ُثمَّ ُيَول ِّي نَُّه َيَتَعلَُّمُه اْلَوافِّدُ لُّمِّ
 ."  فِّي َوْقتِّهِّ

أو  ايومً  أو فرضين، أو يجلس اواحدً  افرًض  -يه وسلمصلى هللا عل-ع النبي يأتي ويصلي م
 .-لى هللا عليه وسلمص-يومين، وينصرف إلى قومه، ُيعلمهم ما تعلَّم من النبي 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -"َواْختََِّلُف َتْعلِّيمِّ النَّبِّي ِّ  اَن لَُّم، َفإِّْن كَ بِّ َمْن َيَتعَ َفاظِّ بَِّحسَ ضِّ اْْلَلْ فِّي َبعْ  -َصلَّى ّللاَّ
َمامِّ ْبنِّ َثْعَلَبَة  ، َكضِّ يَد اْلَوَطنِّ ، َوَوْفدِّ َعْبدِّ الْ و َبعِّ ي ِّ ، عَ النَّْجدِّ  ا َِل َيَسُعُهْم َجْهُلُه، َمعَ لََّمُهْم مَ َقْيسِّ

ْم َمْن  ُل إَِّلْيهِّ ، َوُيْرسِّ ُر فِّي اْْلَفاقِّ يَنُه َسَيْنَتشِّ هِّ َأنَّ دِّ ْلمِّ َمْن وَ  َما َيْحَتاُجوَن إَِّلْيهِّ، رِّ ْم فِّي َسائِّ َفق ُِّههُ يُ عِّ
ْتَياُن ُكلَّ َوْقٍت، بَِّحْيُث َيَتَعلَّ  يَب اْلَوَطنِّ ُيْمكُِّنُه اْلِّ يجِّ ُم َعلَ َكاَن َقرِّ  َأنَُّه َقْد ، َأْو َكاَن َقْد َعلَِّم فِّيهِّ ى التَّْدرِّ

ْنُه  يَنُة َحالِّ َما َتُدلُّ قَ َجاَبُه بَِّحَسبِّ َحالِّهِّ َوَحاَجتِّهِّ َعَلى أَ  -َعَرَف َما َِل ُبدَّ مِّ ، َكَقْولِّهِّ: ارِّ ائِّلِّ ُقْل »لسَّ
 ".«آَمْنُت بِّاَّللَِّّ ُثمَّ اْسَتقِّمْ 

نصحه وتمام نصحه ألمته، مع شدة حرصه على تبليغ ما ُأنزل ل -ه وسلمصلى هللا علي-النبي 
ليه لى هللا عص-هذه األمور فبلغت القاصي والداني، الذي يأتي إلى النبي  مثلإليه، حصلت 

ون ما ُيلقى صر عبارة، والظرف مناسب وُيساعد؛ ألنهم عرب يفهمقُيعلمه بأبلغ أسلوب وأ -وسلم
علَّم. ا بقوة، يأتي ليتإليهم، والُمتلقي والمسلم الجديد من حرصه ودخوله في اإلسالم دخواًل قوي  

ي شيٍء بخالف حال كثير من المسلمين في بعض األقطار اإلسالمية، تجده خالي الذهن من أ
. به رأًسا يتعلَّق بالدين. مسألة اجتمع فيها تقصير ممن ُأِمَر بتعليم أمثال هؤالء، وهؤالء ال يرفعون 

حصل فتمع األمران، وال يتعلموا. فاج ًئاال يهمهم أن يتعلموا من دينهم شياهتموا بأمور دنياهم، و 
معنا عمن ُيصلي على ق، ونسمع بعض األمور من جهاٍت قريبة، ليست بعيدة، سالجهل الُمطب

ارث، قاة بالعمل والتو  قريبة، يعني: أمور مرئية، ُمتلجنازة كصالة الصبح، يركع ويسجد، في بلدانٍ 
يرى الناس يصلون على الجنائز، لكن هذا سببه تقصير من يقوم بهذه المهمة من جهة،  كل  

 وتقصيرهم أيًضا في تعل م أحكام دينهم، التي أوجبها هللا عليهم.
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ُ، َفَمْعُلوم  َأنَّ أُ "وَ  يًنا َلْم َيْأَذْن بِّهِّ ّللاَّ وَن َمْنُقوَلًة َة َلُه َِل َيُجوُز َأْن َتكُ ْلُمْسَتْلزِّمَ ُصوَلُه اَأمَّا َمْن َشرََّع دِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َعنِّ النَّبِّي ِّ  َن ا -َصلَّى ّللاَّ ل ، وَ يَن، إِّْذ ُهوَ ْلُمْرَسلِّ َوَِل َعْن َغْيرِّهِّ مِّ لِّ َمْلُزوُم اْلَباطِّ  َباطِّ

. ل ، َكَما َأنَّ َِلزَِّم اْلَحق ِّ َحقٌّ  َباطِّ
"َوَقْوُلُه: "َبيْ  يرِّ ُكْم َغْيَر اْلَحق ِّ بِّ َِل َتْغلُ  اْلكَِّتا}ُقْل َيا َأْهلَ َقاَل َتَعاَلى:  َن اْلُغُلو ِّ َوالتَّْقصِّ ينِّ { وا فِّي دِّ

 [". 77]سورة اْلَمائَِّدةِّ: 
، ينا أن نفعل ما فعلته النصارى أنبيائهم، وجاء نه هوا بعضوألَّ  وقد غال أهل الكتاب في دينهم

ما فعله النصارى في عيسى، وغالوا عل بعض من ينتسب إلى اإلسالم مثلكغلوهم في عيسى، وف
بعضهم غال في عبادته، حتى خرج بها عن روحها الشرعية و  -ه وسلمصلى هللا علي-في النبي 
 ،-ه وسلمصلى هللا علي-ح الشريعة والعمل المطابق لفعله قد ُيخرجه منها. يعني: رو  إلى حدٍ  

كم إيا»من باب اإلفراط أو التفريط، وهذا كله موجود مع األسف،  غلوا نقصوا، أوا فيه وزادوا غلوً 
 .«والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

لفرق بين ما ا "قٌّ حَ َحق ِّ َكَما َأنَّ َِلزَِّم الْ  ملزوم الباطل باطل،"طالب: أحسن هللا إليك، يا شيخ، 
 الملزوم والَلزم؟

 هو هو، يعني ما يلزم منه.
يَن آَمُنوا َِل ُتَحر ُِّموا َطي َِّباتِّ "َوَقاَل َتَعاَلى:  ُ َلكُ  ا َأَحلَّ مَ }َيا َأيَُّها الَّذِّ بُّ ْم َوَِل َتْعَتُدوا إِّنَّ ّللاََّ ّللاَّ  َِل ُيحِّ

يَن )*( َوُكُلوا مِّمَّا َرزَ  ُ َحََلًِل َطي ًِّبا َواتَّ اْلُمْعَتدِّ ي أَ ُقوا ّللاََّ َقُكُم ّللاَّ ُنوَن{ الَّذِّ اْلَمائَِّدةِّ:  ]سورة ْنُتْم بِّهِّ ُمْؤمِّ
87-88.] 

يَحْينِّ َعْن َعا حِّ ُ َعْنَها-ئَِّشَة َوفِّي الصَّ َي ّللاَّ ُ - َرُسولِّ ّللاَِّّ   َأْصَحابِّ َأنَّ َناًسا مِّنْ : -َرضِّ َصلَّى ّللاَّ
ُ َعَلْيهِّ -َسَأُلوا َأْزَواَج َرُسولِّ ّللاَِّّ  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ؟ َفَقاَل َعْن َعَملِّ  - َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ ر ِّ هِّ فِّي الس ِّ

َساءَ َبْعُضُهْم: َِل آُكُل اللَّْحَم، َوَقاَل َبْعُضهُ   ."ْم: َِل َأَتَزوَُّج الن ِّ
تزوج النساء، ي -سلمو  صلى هللا عليه-أكل اللحم، ورأوه ي -لى هللا عليه وسلمص-مع أنهم رأوه 

م من ذنبه و ورأوه ينام، كل هذا رأوه، لكن هم تقال   روا عمله باعتبار أنه مغفوٌر له ما تقدَّ ، ما تأخَّ
يصلوا إلى مرتبة المغفرة، لكنهم ل -ه وسلمصلى هللا علي-فيحتاجون إلى أن يزيدوا على عمله 

لى هللا ص-بيَّن لهم ما كان عليه و  -لى هللا عليه وسلمص-وا في ذلك، وثرَّب عليهم النبي ؤ اخط
َب عن و لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، »، -عليه وسلم آكل اللحم، فمن َرغِّ

 .«ُسنتي فليس مني
ْقَواٍم َما َباُل أَ »َسلََّم، َفَقاَل:  َعَلْيهِّ وَ ى ّللاَُّ "َوَقاَل َبْعُضُهْم: َِل َأَناُم َعَلى فَِّراٍش، َفَبَلَغ َذلَِّك النَّبِّيَّ َصلَّ 

ُر، َوَأَناُم َوأَ  َساَء، آُكُل اللَّحْ ُقوُم، وَ َيُقوُل َأَحُدُهْم َكَذا َوَكَذا؟! َلكِّن ِّي َأُصوُم َوُأْفطِّ َب فَ َم، َوَأَتَزوَُّج الن ِّ َمْن َرغِّ
ن ِّي بَ . «َعْن ُسنَّتِّي َفَلْيَس مِّ : َسَأُلوا َعْن عِّ يَحْينِّ حِّ ، فَ ي ااَدتِّهِّ فِّ َوفِّي َغْيرِّ الصَّ ر ِّ  َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها.لس ِّ



 

 

 
14 

 14 (75) العقيدة الطحاوية

يَمةِّ: َعنِّ اْبنِّ ُجَرْيٍج، َعْن عِّ  اَن ْبَن َمْظُعوٍن، َوَعلِّيَّ َأنَّ ُعْثمَ  ْكرَِّمةَ َوُذكَِّر فِّي َسَببِّ ُنُزولِّ اْْلَيةِّ اْلَكرِّ
، َوَسالِّ  ْقَداَد ْبَن اْْلَْسَودِّ   -َة، فِّي َأْصَحابِّهِّ ْيفَ ى َأبِّي ُحذَ لَ ًما َموْ ْبَن َأبِّي َطالٍِّب، َواْبَن َمْسُعوٍد، َواْلمِّ

َساَء، َوَلبُِّسوا ا ، َواْعَتَزُلوا الن ِّ ُمواْلُمُسوحَ َتَبتَُّلوا، َفَجَلُسوا فِّي اْلُبُيوتِّ ، َطي َِّباتِّ الطََّعامِّ َوالل ِّ  ، َوَحرَّ َباسِّ
ْن َبنِّي إِّْسَرائِّيَل، وَ  َياَحةِّ مِّ ْختَِّصاءِّ وا بِّ َهمُّ إِِّلَّ َما َيْأُكُل َوَيْلَبُس َأْهُل الس ِّ ْيلِّ ، َوَأْجَمُعوا لِّقَِّيامِّ اللَّ اِلِّ

، َفَنَزَلْت:  َيامِّ النََّهارِّ يَن آَمُنوا َِل ُتَحر ِّمُ َوصِّ ُ َلُكْم َوَِل َتْعتَ اتِّ َما َأحَ وا َطي ِّبَ }َيا َأيَُّها الَّذِّ ُدوا إِّنَّ ّللاََّ لَّ ّللاَّ
يَن{  بُّ اْلُمْعَتدِّ يُروا بِّ 87]سورة اْلَمائَِّدةِّ: َِل ُيحِّ يَن، ُيرِّ [، َيُقوُل: َِل َتسِّ مُ َغْيرِّ ُسنَّةِّ اْلُمْسلِّمِّ وا يُد َما َحرَّ

ْن قَِّيامِّ  ، َوَما َأْجَمُعوا َلُه مِّ َساءِّ َوالطََّعامِّ َوالل َِّباسِّ َن الن ِّ َيامِّ النَّ وَ للَّْيلِّ امِّ ، َوَما َهمُّوا بِّهِّ صِّ   مِّنَ َهارِّ
، ف ْختَِّصاءِّ ْم، نَ اِلِّ ُ َعَلْيهِّ -النَّبِّيُّ  َبَعثَ فَزَلْت فِّيهِّ ْم، فَ إِّ  -َسلَّمَ وَ َصلَّى ّللاَّ ُكْم عَ »َقاَل: َلْيهِّ َْنُفسِّ َلْيُكْم إِّنَّ ْلِّ

ُروا، َوَصلُّوا َوَنامُ  ا، ُصوُموا َوَأْفطِّ ُكْم َحقًّ َْعُينِّ ا، َوا ِّنَّ ْلِّ نَّا مَ وا، َفَليْ َحقًّ َتَناَس مِّ ا: ، َفَقاُلو «ْن َتَرَك ُسنَّ
 ا َواتََّبْعَنا َما َأْنَزْلَت".اللَُّهمَّ َسلَّْمنَ 
ل: ُذِكَر في سبب النزول، وهذا السبب مذكور عند الطبري ، الشارح يقو -رحمه هللا-المؤلف 

 وغيره، لكنه ُمرسل.
" "َوَقْوُلُه: "َوَبْينَ " يلِّ َم َأنَّ ّللاََّ   التَّْشبِّيهِّ َوالتَّْعطِّ  بِّهِّ بَِّما َوَصفَ  بُّ َأْن ُيوَصفَ حِّ يُ  َوَتَعاَلى ْبَحاَنهُ  سُ َتَقدَّ

ْن َغْيرِّ َتْشبِّيٍه، َفََل ُيَقالُ  َنا، : َسْمع  َنْفَسُه، َوبَِّما َوَصَفُه بِّهِّ َرُسوُلُه، مِّ   ." َكَبَصرَِّناَوَِل َبَصر   َكَسْمعِّ
 َيِجب؟ أمُيِحب 

ب". ب"، وفي الحاشية: "َيجِّ  طالب: عندي: "ُيحِّ
يقُصر عن الوجوب؟ ال، بل من أوجب نها "َيِجب"، هو ُيِحب بال شك، لكن هذا الحب أيظهر 

 الواجبات.
 " يلِّ َم َأنَّ ّللاََّ تَ  -"َوَقْوُلُه: "َوَبْيَن التَّْشبِّيهِّ َوالتَّْعطِّ بِّهِّ  بُّ َأْن ُيوَصَف بَِّما َوَصفَ ج َوَتَعاَلى ي ُسْبَحاَنهُ َقدَّ

ْن َغْيرِّ َتْشبِّيٍه، َفََل ُيقَ  َنا، : َسْمع  الُ َنْفَسُه، َوبَِّما َوَصَفُه بِّهِّ َرُسوُلُه، مِّ  َكَبَصرَِّنا، َوَِل َبَصر   َكَسْمعِّ
يٍل، َفََل ُيْنَفى َعْنُه َما َوَصَف بِّهِّ َنفْ  ْن َغْيرِّ َتْعطِّ ْعَرُف النَّاسِّ بِّهِّ: هِّ أَ  َوَصَفُه بِّ َسُه، َأوْ َوَنْحُوُه، َومِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ - َرُسوُلهُ  يل ، َوقَ -َصلَّى ّللاَّ مَ دْ ، َفإِّنَّ َذلَِّك َتْعطِّ  ي َهَذا اْلَمْعَنى".فِّ  اْلَكََلُم  َتَقدَّ
نَّة والجماعة، وأنهم وسٌط بين الُمعطلة والُمشبهة، الُمعطلة من الجهم ية هذه طريقة أهل الس 

 وغيرهم، والُمشبهة الذين شبهوا هللا بخلقه.
م: "َوَمْن َلْم َيَتَوقَّ النَّفْ  يُر َهَذا اْلَقْولِّ َقْوُلُه فيما تقدَّ يهَ ْشبِّيَه، زَ َي َوالتَّ "َوَنظِّ بِّ التَّْنزِّ ". َوَهَذا لَّ َوَلْم ُيصِّ

ْن َقْولِّهِّ َتَعاَلى:  ْثلِّهِّ َشْيء  َوُهوَ اْلَمْعَنى ُمْسَتَفاد  مِّ ي}َلْيَس َكمِّ مِّ يرُ  السَّ وَرى:  {ُع اْلَبصِّ ]سورة الشُّ
{[. َفَقْوُلُه: 11 ْثلِّهِّ َشْيء  يُع }وَ َوَقْوُلُه: دٌّ َعَلى اْلُمَشب َِّهةِّ، رَ  - }َلْيَس َكمِّ مِّ يُر{اُهَو السَّ َردٌّ  - ْلَبصِّ

َلةِّ.  َعَلى اْلُمَعط ِّ
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"َوَقْوُلُه: "وَ  َم اْلَكََلُم َأْيًضا َعلَ  َبْيَن اْلَجْبرِّ َواْلَقَدرِّ ٍر َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد َغْيُر َمْجُبو ْلَمْعَنى، وَ ى َهَذا اَتَقدَّ
َياحِّ َوَغْيرِّ َرَكاتِّ اْْلَ عِّشِّ َوحَ ْت بَِّمْنزَِّلةِّ َحَرَكاتِّ اْلُمْرتَ َأْفَعالِّهِّ َوَأْقَوالِّهِّ، َوَأنََّها َلْيسَ  َها، َوَلْيَسْت ْشَجارِّ بِّالر ِّ

َي فِّْعُل اْلَعْبدِّ َوَكْسُبُه َوَخْلُق ّللاَِّّ  ، َبْل هِّ  ".َتَعاَلى َمْخُلوَقًة لِّْلَعْبدِّ
نَّة والجماعة، وسٌط بين الجبرية والقدرية. الج عبد برية الذين ينفون عن اليعني: وسط أهل الس 

رادة ُمستقلة، ال ارتباط لها بمشيئة   وال هللاالمشيئة واإلرادة، والقدرية الذين يثبتون له مشيئة وا 
نَّة يرون أن للعبد مشيئة واختيارً  رادة، لكنها تابعة إلرادة هللا اقدرته. وأهل الس   ته. ومشيئوحرية وا 

" ْيَن اْْلَْمنِّ َوا"َوَقْوُلُه: "َوبَ  َياسِّ َم اْلَكََلُم َأْيًضا عَ ْلِّ ُب َأْن َيُكوَن الْ ْلَمْعَنى، وَ اَلى َهَذا َتَقدَّ َعْبُد َأنَُّه َيجِّ
جَ  ًيا َرْحَمَتُه، َوَأنَّ اْلَخْوَف َوالرَّ ْن َعَذابِّ َرب ِّهِّ، َراجِّ ، فِّي َسيْ ْنزَِّلةِّ اْلجَ اَء بِّمَ َخائًِّفا مِّ رِّهِّ إَِّلى َناَحْينِّ لِّْلَعْبدِّ

َرةِّ".ّللاَِّّ تَ  ارِّ اْْلخِّ  َعاَلى َوالدَّ
 اللهمَّ صلِ  على محمد وعلى آل محمد.


